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 Desde a década de 1980 quando os satélites artificiais começaram a serem utilizados no posicionamento e na 
navegação terrestre, os usuários do segmento do Sistema de Posicionamento Global (GPS), ou do grupo GNSS, vêm 
questionando sobre a confiabilidade das coordenadas encontradas em relação ao suposto valor verdadeiro, ou mesmo 
em termos relativos, na grandeza de uma distância entre pontos obtidos com os sistemas. Atualmente, nas condições 
favoráveis com máscara de elevação dos satélites - livre acima de 5°, PDOP inferior a cinco, e ausência de superfícies 
que propiciem os efeitos de multicaminho dos sinais transmitidos, já se pode de antemão fazer planejamento de 
medições para muitos propósitos, usando qualquer um dos vários métodos que o GNSS permite, sejam no modo 
estático, cinemático, ou pseudocinemático, uma vasta literatura trazem resultados a esse respeito. Porém, o que muitas 
vezes ocorre é que o usuário por falta de outros meios de comparação adota os desvios-padrão provenientes dos 
processamentos, respaldados pelo fato da posição ter sido obtida por uma solução fixa das ambiguidades, como medida 
de acurácia, e toma decisões com base nessas grandezas para algum tipo de ação, como por exemplo, efetuar o registro 
em cartório de limites de propriedades. Este trabalho tem o intuito de alertar sobre a realização de diagnósticos de 
acurácias por mais de uma forma de processamento GNSS, e quando necessário, compará-los com outras técnicas, no 
caso, as tradicionais com estação total, a fim de se chegar de fato, a confiabilidade dos erros encontrados e tomar 
decisões fundamentadas tecnicamente. Na experiência desse trabalho foram implantados e levantados 70 marcos de aço 
que compuseram o limite da área do córrego do Balaio, região do morro dos Guararapes, no município de Jaboatão dos 
Guararapes, um dos locais onde foram travadas as batalhas de surgimento da pátria brasileira. O local é caracterizado 
por um ambiente de fundo de vale e fragmentos de floresta do Parque Histórico Nacional dos Guararapes com 
construções desordenadas de alvenaria e de madeira, um ambiente não propício ao posicionamento GNSS nos moldes 
citados anteriormente. Todavia, os indicadores de precisão e de fixação de ambiguidades do posicionamento GNSS 
indicavam serem boas às soluções. Foram rastreados cinco marcos com posicionamento estático rápido de 15min e 
linha de base inferior a 300m, foram rastreados 65 marcos com o método RTK e cinemático contínuo, usando o receptor 
Topcon Hiper Lite + e linhas de base inferiores a 300m. Na comparação dos resultados com o RTK foram feitos 
processamentos relativos cinemáticos e PPP on line do IBGE, além do levantamento topográfico georreferenciado com 
estação total. No levantamento topográfico foi considerado o desvio da vertical com base no modelo geoidal 
MAPGEO2010, a calibração do erro de zero foi feita no laboratório de metrologia da UFPE em linha de base conhecida 
com mira horizontal de invar, a poligonal foi ajustada e comparada por cinco métodos clássicos, tendo como 
coeficientes de tolerância os preconizados pela NBR13.133(1994) conforme classificação da poligonal. Também foi 
utilizado o ajustamento paramétrico por mínimos quadrados a fim de aumentar os parâmetros de análise das 
coordenadas. O software de pós-processamento GNSS foi o Topcon Tools 8.2 e o software de análise e processamento 
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topográfico, desvio da vertical e outros, foi o AstGeoTop.  Algumas distâncias entre vértices não adjacentes também 
foram incluídas na análise. Os resultados mostraram que a acurácia não pode ser tomada com base na fixação das 
ambiguidades e do baixo valor do desvio padrão das coordenadas processadas, pois em algumas situações chegaram a 
metros de discrepância entre as metodologias GNSS e Clássica. Discrepâncias na ordem do metro também foram 
encontradas entre os processamentos GNSS, sendo o PPP on line o que forneceu o pior resultado para esse tipo de 
ambiente. 
 
  


